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ECONOMIA

CaixaBank ven participacions
convertibles per 1.000 milions

POLÍTICA

Parlon es declara
“a disposició”
de Sánchez per a
un gir a l’esquerra
La responsable de política
municipal del PSC, Núria Parlon, va assegurar ahir que està “a disposició” del líder del
PSOE, Pedro Sánchez, si decideix comptar amb ella per a la
nova executiva del partit que,
segons el seu parer, ha de tenir “valentia” en assumptes
com la plurinacionalitat i fer
un “gir a l’esquerra”. En una
entrevista amb l’agència Efe,
la també alcaldessa de Santa
Coloma de Gramenet es va
mostrar confiada que la victòria de Sánchez en les primàries suposarà un “revulsiu”
per al PSOE, que ara està “en
millors condicions per representar-se davant la ciutadania
i “oferir un projecte creïble i
diferenciat del PP”. Parlon va
fer aquestes declaracions
després que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, reconegués que ella “podria”
ser una figura important en la
nova direcció del PSOE. Parlon, que va recordar que ja es
va implicar voluntàriament en
la candidatura de Sánchez en
les primàries, va dir sobre el
procés sobiranista que es pot
“oferir una solució política a
un problema polític” i “donar
una resposta a un conflicte
territorial que ja dura massa”.
Per ella, “la qüestió territorial i
nacional requereix valentia
política per preservar aquesta
unitat que tant ens preocupa
a tots”, va reblar. ■ EFE

demanda tres vegades superior a l’oferta, de 3.300 milions d’euros, per part de 200
inversors institucionals, amb
una forta participació d’inversors estrangers. CaixaBank va
alertar que aquest tipus de
deute és perpetu, encara que
hi ha possibilitat d’amortització anticipada per part de
l’emissor a partir del setè any,
i va destacar que aquesta
emissió s’ha col·locat a un interès del 6,75%. En aquesta lí-

nia, el banc del grup La Caixa
destaca que és el primer
emissor espanyol a col·locar
la seva primera emissió
d’aquest tipus de deute amb
una data d’amortització anticipada a set anys, per damunt
de l’estàndard a cinc anys per
a aquest tipus d’emissions.
Amb aquesta emissió, el banc
reforça les seves ràtios de solvència fins al 12,6% a nivell de
Tier 1 i fins al 16,1% a nivell de
capital total. ■ EFE

Veïns de Reus ahir, firmant contra la pobresa energètica ■ ACN

SOCIETAT

Reus celebra la sanció a Gas
Natural per la mort d’una àvia
Els veïns de Reus, on el mes
de novembre passat va morir
una dona de 81 anys que tenia
tallada la llum en un incendi
provocat per una espelma,
van celebrar ahir la cinquena
concentració en contra de la
pobresa energètica. Des del
barri Fortuny, el president de
la Federació d’Associacions de
Veïns de Reus (FAVR), Valentín Rodríguez, va celebrar la
sanció de 500.000 euros que
aquesta setmana ha imposat
el govern a la companyia Gas

Natural per la mort d’aquella
dona, que s’havia d’il·luminar
amb espelmes per falta
d’electricitat. Amb tot, aquesta associació reitera la necessitat de tenir una llei clara.
“Les sancions econòmiques
no els suposen cap problema,
el que cal són protocols clars
coneguts per tothom”, va reclamar Rodríguez, que va
mantenir que “ha de quedar
clar via normativa qui és el
responsable de què”. Els veïns
també han celebrat la “col·la-

boració” que comencen a
mostrar les companyies, com
la mateixa Gas Natural, que
ha notificat a l’Ajuntament de
Reus que hi ha 600 llars en situació d’impagament perquè
el consistori estudiï si són casos de vulnerabilitat econòmica. Els veïns van tornar a
muntar una caseta en què
des de fa mesos recullen firmes per pressionar l’administració perquè avanci en la normativa contra la pobresa energètica. ■ REDACCIÓ

Una de les parts del procés de muntatge del Seat Ibiza, a la
planta que el grup té a Martorell ■ EP

ECONOMIA

Seat vol reduir a la
meitat la petjada
mediambiental
La companyia automobilística
Seat vol que el 2025 s’hagi reduït a la meitat l’empremta
mediambiental que deixa com
a companyia en comparació
amb els indicadors del 2010.
En un comunicat, la marca del
grup Volkswagen va precisar
que fins a finals del 2016 el
grup ja havia aconseguit millorar els seus cinc principals
indicadors mediambientals
(consums d’energia i d’aigua,
així com generació de residus,
compostos orgànics volàtils i
CO2) en un 33,6%. D’aquesta
manera, Seat va aconseguir,

dos anys abans del previst,
culminar el repte de millorar el
seu impacte mediambiental
un 25% fins al 2018. La millora d’aquests indicadors s’emmarca en el pla Ecomotive
Factory, l’estratègia mediambiental de Seat en l’àmbit de
la producció de vehicles. El vicepresident de producció de
Seat, Andreas Tostmann, va
destacar que l’any passat
Seat va invertir 23 milions a
millorar l’acompliment mediambiental i que “avui s’ha
assolit el repte fixat per al
2018”. ■ EFE

ECONOMIA

Planeta compra l’escola de
negocis EDC Paris Business
La divisió de formació i universitats del grup Planeta ha
adquirit EDC Paris Business
School, una de les principals
escoles de negocis de França, amb més de 15.000
alumnes en 77 països. Amb
aquesta operació, i després
de l’adquisició al setembre
passat de l’ESLSCA Business
School, Planeta continua el
desenvolupament de la seva
divisió de formació a França,
que s’inscriu en l’estratègia

d’internacionalització
d’aquesta branca. Fundada
el 1950, l’escola desenvolupa
una oferta formativa que
permet als estudiants obtenir el diploma Grade Master,
amb reconeixement internacional. EDC Paris Business
School, propera a les empreses i a l’emprenedoria, disposa dues escoles sectorials:
Institut Supérieur de Màrqueting du Luxe i Sports Management School. ■ EP
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Núria Parlon, alcaldessa de
Santa Coloma ■ EFE

CaixaBank ha col·locat aquesta setmana 1.000 milions en
participacions preferents
eventualment convertibles en
accions, els anomenats CoCos, per reforçar el seu nivell
de capital de primera categoria addicional, denominat Additional Tier 1 o AT1. En una
comunicació a la CNMV, el
banc català va donar explicacions de la seva primera emissió de deute d’aquest tipus i
va destacar que ha rebut una
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